Projekt professionel barnepige-ordning i Herning Kommune
Lovgrundlag:
Der visiteres til professionel barnepige-ordning i henhold til Servicelovens § 41.
Barnepigen ansættes og aflønnes af barnets/den unges familie.
Formål:
Formålet med oprettelse af en professionel barnepigeordning er at sikre at barnepiger til gruppen af
børn og unge med svære funktionsnedsættelser har viden og indsigt i forhold til målgruppen samt
støttes i den daglige indsats til børnene/de unge.
Målgruppe:
Børn og unge med svære funktionsnedsættelser (svarende til Agerbos og Tjørrighus’ målgrupper).
Organisering:
Tjørringhus og Agerbo udpeger en koordinator på hver institution.
Koordinatoren rekrutterer, uddanner, vejleder og støtter barnepigerne. Endvidere udarbejder og vedligeholder koordinatoren listen over de professionelle barnepiger.
De professionelle barnepiger tilbydes:
Grundkursus
På Tjørringhus etableres praktikordning i forlængelse af grundkurset.
Temamøder hver 2. måned
”Hot-line”-funktion, hvor man kan søge akut rådgivning/vejledning/samtale.
Bevilling og henvisning:
Bevilling til familien og henvisning sker i Børne- og Familierådgivningen.
Børne- og Familierådgivningen giver institutionens koordinator besked om bevillingen – med kort
beskrivelse af baggrunden for at der bevilges professionel barnepige. Koordinator kontakter efterfølgende familien.
Økonomi:
Professionel barnepige-ordning bevilges iht SEL § 41.
Barnepigen ansættes og aflønnes af barnets/den unges familie.
Det forudsættes, at barnepigerne deltager i undervisning og praktik uden aflønning.
Bevilling og henvisning
Bevilling til familien og henvisning sker i Børne- og Familierådgivningen.
Børne- og Familierådgivningen giver institutionens koordinator besked om bevillingen – med kort
beskrivelse af baggrunden for at der bevilges professionel barnepige. Koordinator kontakter efterfølgende familien.
Bevilling til familien til aflønning af professionel barnepige svarer til Børne- og Familierådgivningens betegnelse for bevilling til barnepige i helt særlige sager. P.t. kr. 150,- i timen. Derudover står
det familien frit for at aflønne med et beløb.

For levering af kurser, praktikforløb, temamøder, hotlinefunktion og koordinering betaler BOF betaler institutionerne et grundbeløb pr. 25 børn/unge (100 timer pr. år + funktionstillæg, der aftales
med faglig organisation pr. institution) samt udgifter til annoncering.
Projektet starter 01. maj 2012.
I løbet af 2012 afklares relevansen af et professionelt barnepigekorps.
Indhold, form og relevans evalueres ultimo 2012.

